Fra: Frode Tjønn (frode.tjoenn@saltdal.kommune.no)
Sendt: 03.06.2022 09:24:13
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi:
Emne: Svar vedrørende hytteveger Skaiti hyttefelt
Vedlegg:

Fra: Ørjan Alm
Sendt: fredag 3. juni 2022 09:20
Til: Frode Tjønn <frode.tjoenn@saltdal.kommune.no>
Emne: SV: grusveg
Traktorvei klasse 8 er veier som verken er egnet å kjøre med personbil og spesielt ikke lastebil. Veiklasse 8 er den
enkleste formen for landbruksveier. Dette er veier som i dag nesten ikke bygges. De kan brukes med lett
landbrukstraktor og annet lett skogsutstyr. Det er tillat med stigning opp til 30 %, bruk av stedegne masser nesten
uansett hvilke masser, 2,5 meter veibredde og nesten ingen krav til kurvatur eller snuplasser. Det som menes ved
at «standarden må i stor grad tilpasses det formål […] veien bygges for.» er at veien skal tilpasses det utsyret man
bygger veien for, ikke at veiklassen skal heves. Hvis man bygger veien med en høyere standard som er høyere en
veiklasse 8, så faller den inn i en høyere veiklasse, veiklasse 7 eller over i skogsbilveiklassene 3, 4 og 5.
Traktorveiklassene 7 og 8 er ikke tillat å kjøre på hvis det ikke er i forbindelse med næringsformål innen for
landbruket. Veiene er fortsatt utmark. Skogsbilveiklassene 3, 4 og 5 er veier hvor det er tillatt med kjøring utenom
næringsformål og de regnes ikke som utmark lengre. Kommunen har store utfordringer med at det kjøres i utmark
og på traktorveier. Det er viktig for kommunen å sette tydelige krav til hvilke veier som skal være tillatt til kjøring
med bil og lastebil og hvilken standard som kreves.
Veiklasse 5 i landbruksveiforskriften er den enkleste bilveiklassen, beregnet for lastebil/tømmerbil uten henger
som kan sammenlignes med slamtømmebil i størrelse og vekt. Når man bygger ut veinettet i hyttefeltet så bygger
man ut hele veinettet med den veiklassen det skal ha. Man må unngå bit for bit planlegging og bygging. Det er ikke
mange meter vei som skal bygges.
Mvh
Ørjan Alm
Skogbrukssjef
Tlf: 75 68 20 10

orjan.alm@saltdal.kommune.no
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Hilsen
Frode Tjønn
Arealplanlegger
Telefon 75 68 20 27 / 48 24 53 67
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Hei Frode,
I planen ble det lagt vekt på veiklasse 8 sin byggebeskrivelse om at «standarden må i stor grad tilpasses det formål
[…] veien bygges for.»
Dette for å ivareta både fritidsboliger som ønsker innlagt VA og fritidsboliger som kun ønsker kjørevei frem til
fritidsboligen. Fleksibilitet og tilpassing etter den enkelte fritidsboligens behov har vært førende i utarbeidelse av
planen.
Når det gjelder utforming av veien vil vi ikke foreslå å endre radius i avkjørsler. SVV N100 avsnitt 4.1.4.1 krav 4.66
er fulgt. Krav 4.67 utløses ikke ettersom det ikke vil være en stor andel lastebiler på kjørevegen.
Om det foreslås å legge krav til veiklasse 5 må kurvatur for veien kontrolleres og kan medføre endret løsning med
større inngrep i området.
Vi mener at planen slik de foreligger ivaretar kjøring med personbil og tømmebil som følge av bestemmelsene 5.1
a) og 7.1 b). Her vises det til lokal forskrift og gir føringer om hvilken bruk vegen skal ivareta. Veiklasse 8 er følgelig
egnet med ordlyden om at standarden må i stor grad tilpasses det formål […] veien bygges for. Formål er personbil
og tømmebil med lav ÅDT(<50).

Fra: Frode Tjønn <frode.tjoenn@saltdal.kommune.no>
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Emne: grusveg
Slik bestemmelsene i forslag til plan er utformet (landbruksveg klasse 8) er dette i Normaler

for

landbruksveier – med byggebeskrivelse som beskrvet nedenfor
5.2 Veiklasse 8 – Enkel traktorvei
Veiklasse 8 er veier for transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller annet lettere
transportutstyr. Veiklassen omfatter enkle traktorveier som inngår i det permanente landbruksveinettet og som
medfører varige terrenginngrep. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges

for.
Det stilles ingen bestemte krav til aksellast, men veien skal tåle bruk av det transportutstyr den er bygget for.
Bruer skal prosjekteres og dimensjoneres for maksimal aksellast på veien.

Kommunen vil i sitt saksfremlegg legge vekt på at det er lagt opp til å kunne legge inn vann og avløp, samt at vegen
skal benytte som helårsveg og kjøreveg for personbiler. Veiklasse 8 er ikke tilpasset kjøring med personbil eller
tømmebil. Tømmebil krever 10 tonn akseltrykk. Kommunen vil i sitt saksfremlegg foreslå å legge inn
bestemmelser om at vegene opparbeides etter Normaler

for landbruksveier – med

byggebeskrivelse
Veiklasse 5 – Sommerbilvei for tømmerbil uten henger
Veiklasse 5 er bilveier beregnet for tømmertransport med bil uten henger utelukkende i barmarksperioden (veien
er fri for is og snø). Veiklassen må bare bygges på steder der det ikke er teknisk mulig eller økonomisk
forsvarlig å bygge en høyere veistandard. Denne veiklassen skal bare
benyttes i unntakstilfeller. Dimensjonerende aksellast: 13 t på bruer og 10 t på vei.
med rekkefølgekrav om at vegene skal ha opparbeidet standard i henhold til dette før vegen kan tas i bruk. Veien
vil da tilfredsstille de fysiske kravene til tømmebil og for kjøring med personbil.
Vegbredden kan være 3,5 meter. Vegklasse 5 gjør bla. at radius på veger må endres i reguleringsplan.
Kommunen ber om tilbakemelding fra forslagsstiller på denne endringen.
Ber om rask tilsvar på denne
Med vennlig hilsen
Frode Tjønn
Arealplanlegger
Telefon 75 68 20 27 / 48 24 53 67

